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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σκοπός: Η παρούσα µελέτη αποσκοπεί στη διερεύνηση του επιπέδου γνώσεων και αντιλήψεων των φοιτητών σχολών Επαγγελµάτων Υγείας του Πανεπιστηµίου Αθηνών αναφορικά µε παραµέτρους για τη νόσο
του AIDS καθώς και τις απόψεις τους για τη στάση της πολιτείας. Η µελέτη αφορά σε πληθυσµό που απαρτίζεται από µελλοντικούς επιστήµονες υγείας, στοιχείο που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφού τόσο οι γνώσεις που παρέχονται στις σπουδές, όσο και η εξοικείωση µε ασθενείς κατά την κλινική άσκηση των ενδέχεται να αποτελούν παράγοντες που συµβάλλουν στην ευαισθητοποίηση του δείγµατος απέναντι στη νόσο.
Υλικό και µέθοδος: Η µελέτη πραγµατοποιήθηκε µε τη χρήση ερωτηµατολογίου που περιλαµβάνει 4 ενότητες σε σχέση µε τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά του δείγµατος, την αυτοαξιολόγηση γνώσεων για διάφορες παραµέτρους της νόσου, τις σεξουαλικές συνήθειες και τις αντιλήψεις για τη νόσο του AIDS. Το δείγµα απαρτίζεται από 200 φοιτητές και φοιτήτριες Σχολών Επαγγελµάτων Υγείας του Πανεπιστηµίου Αθηνών.
Αποτελέσµατα: Επιχειρώντας να σκιαγραφηθεί το προφίλ των γνώσεων, στάσεων και αντιλήψεων των φοιτητών σχολών επαγγελµάτων υγείας στην Ελλάδα φαίνεται ότι αυτοί έχουν ικανοποιητικές γνώσεις γύρω
από τον τρόπο µετάδοσης της νόσου, την έκβαση και τις κοινωνικές συνέπειες αυτής, αλλά όχι όσον αφορά
την αντιµετώπιση της νόσου και κυρίως τα κλινικά συµπτώµατα και τα εργαστηριακά ευρήµατα. Σχεδόν όλοι
οι ερωτηθέντες ανέφεραν υγιή σεξουαλική συµπεριφορά και χρήση προφυλακτικών µέτρων. Οι µελλοντικοί τέλος επαγγελµατίες υγείας σε γενικές γραµµές θα αποδέχονταν τους φορείς HIV και νόσουντες µε
AIDS τόσο στην οικογένειά τους όσο και στο ευρύτερο φιλικό τους περιβάλλον, ενώ αντίθετα, κατά την
εργασία τους στο νοσοκοµείο θα ήταν διστακτικοί στο να περιθάλψουν ασθενή µε AIDS.
Συµπεράσµατα: σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της µελέτης καθώς και άλλων συναφών ερευνών, φαίνεται ότι υπάρχει ανάγκη κυρίως από την πλευρά της πολιτείας για λήψη µέτρων πρόληψης για τη νόσο και
συστηµατικών µέτρων ενηµέρωσης, τόσο του γενικού πληθυσµού, αλλά και του νεανικού πληθυσµού, αλλά
και ειδικών οµάδων πληθυσµούµ ιδιαίτερα των επαγγελµατιών υγείας, που είναι οι κατ’εξοχίν αρµόδιοι για
την αντιµετώπιση και αναχαίτιση της υπάρχουσας επιδηµίας του AIDS.

Λέξεις-κλειδιά: AIDS, HIV, γνώσεις, στάσεις, αντιλήψεις, σπουδαστές επαγγελµάτων υγείας,
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Εισαγωγή
Επιδηµιολογία
Η λοίµωξη από τον ιό της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας
(ΗΙV) αποτελεί µία από τις µεγαλύτερες απειλές για τη
∆ηµόσια Υγεία σε παγκόσµια κλίµακα. Με βάση τα πλέον πρόσφατα επιδηµιολογικά δεδοµένα για το 2006 ο συνολικός
αριθµός φορέων ανέρχεται παγκοσµίως στα 39,5 εκατοµµύρια
εκ των οποίων τα 37,2 εκατοµµύρια είναι ενήλικες και τα 2,3
εκατοµµύρια, παιδιά κάτω των 15 ετών (WHO, 2006).
Στην Ελλάδα σηµειώνεται ανησυχητική έξαρση του ιού του
AIDS τα τελευταία χρόνια. Συγκεκριµένα, στους πρώτους δέκα
µήνες του 2008 δηλώθηκαν στο Κέντρο Ελέγχου και
Πρόληψης Λοιµωδών Νοσηµάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ως HIV
οροθετικά άτοµα 410 άνδρες και 82 γυναίκες. Κατά την ίδια
περίοδο, ο αριθµός των δηλωθέντων κρουσµάτων της νόσου
ήταν 48 και 7 αντίστοιχα (UNAIDS, 2006). Ο κυρίαρχος τρόπος µετάδοσης είναι η σεξουαλική επαφή µεταξύ αντρών
(51,3%) και ακολουθεί η ετεροφυλοφιλική επαφή σε ποσοστό
13,3% µε κυρίαρχη ηλικιακά οµάδα τη στιγµή της δήλωσης για
τους άρρενες τα 30-34 έτη (19,9%) και για τις γυναίκες τα 2529 έτη (22,5%) (ΚΕΕΛΠΝΟ, 2006). Χαρακτηριστικό είναι ότι
σύµφωνα µε το ΚΕΕΛΠΝΟ, 1 στα 3 περιστατικά στους άνδρες
και 1 στα 2 στις γυναίκες αφορούν τους ακαθόριστους τρόπους µετάδοσης.
Ο συνολικός αριθµός των ΗΙV οροθετικών ατόµων ξεπερνάει τις 8 χιλιάδες στην Ελλάδα, µε τους άρρενες να υπερτερούν από πλευράς ποσοστού (79,9%) και κυρίαρχο τρόπο
µετάδοσης τη σεξουαλική επαφή µε άλλους άρρενες (46,3%).
∆ιαχρονικά η τάση της επιδηµίας ήταν αυξητική τόσο στους
άνδρες όσο και στις γυναίκες. Όµως από το 2000, ο αριθµός
των δηλωθέντων νέων µολύνσεων µειώνεται, τάση που συνεχίζεται µέχρι το 2002 για να παρουσιάσει αύξηση τα επόµενα
χρόνια (ΚΕΕΛΠΝΟ, 2006).
Μετά τα µέσα του ’90 η αναλογία των οµοφυλόφιλων στο
σύνολο των οροθετικών παρουσίασε ελαφρά µείωση, ακολούθως σταθεροποιήθηκε αλλά παραµένει ο κύριος πληθυσµός
µεταξύ των οροθετικών ατόµων. Απεναντίας, η ετεροφυλοφιλική επαφή αυξήθηκε σταθερά και αποτελεί µία συνήθη οδό για
την εξάπλωση του HIV/AIDS στα πρόσφατα χρόνια
(∆αρδαβέσης, 2005), (Τσαντές, 2005). Οι µετανάστες από τις
περιοχές της Υποσαχάριας Αφρικής και της Κεντρικής και
Ανατολικής Ευρώπης είναι οι πιο συνηθισµένες περιπτώσεις σε
αυτή την κατηγορία (Νικολόπουλος, 2005). Πάντως, το ποσοστό µετάδοσης µεταξύ χρηστών ενδοφλέβιων ναρκωτικών
παραµένει διαχρονικά στην Ελλάδα αναλογικά χαµηλότερο σε
σχέση µε τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης (ΚΕΕΛΠΝΟ,
2006). Οι επιστήµονες αναφέρουν ότι η ραγδαία αύξηση
κρουσµάτων στη χώρα µας οφείλεται στην αλλαγή της σεξουαλικής συµπεριφοράς, µε περισσότερες εναλλαγές συντρόφων
καθώς και στη µη χρήση προφύλαξης από πολλά ζευγάρια. Το
πρόβληµα επιδεινώνεται από την εισροή µεταναστών από
κράτη µε υποβαθµισµένα συστήµατα υγείας (UNAIDS, 2006)
Σε παγκόσµια κλίµακα, οι εν ζωή οροθετικοι για το 2008
ανέρχονται στα 39,5 εκ των οποίων 70% ήταν άρρενες. Το
38,3% αφορούσε άρρενες που έχουν σεξουαλικές επαφές µε
άλλους άρρενες ενώ στο 46,7% των περιπτώσεων η µετάδοση είχε γίνει µέσω της ετεροφυλοφιλικής σεξουαλικής επαφής.
Eλληνικό Περιοδικό της Nοσηλευτικής Επιστήµης

Η πλειονότητα των νέων περιπτώσεων αφορά ηλικίες µεγαλύτερες των 35 ετών κατά τη διάγνωση.
Γνώσεις, στάσεις και αντιλήψεις για το AIDS στην Ελλάδα
Αρκετές είναι οι µελέτες που διερευνούν τις στάσεις, γνώσεις
και αντιλήψεις απέναντι στη νόσο του AIDS. Ως προς τις αντιλήψεις, τα πρώτα έτη εµφάνισης της νόσου στην Ελλάδα διαφαίνεται µία ρατσιστική διάθεση απέναντι στους φορείς και
ασθενείς µε AIDS. Χαρακτηριστικά, κατά το ακαδηµαϊκό έτος
1993-1994 πραγµατοποιήθηκε µελέτη από τους Γρηγοριάδου
και συν µε στόχο τη διερεύνηση των αντιλήψεων των σπουδαστών απέναντι στη νόσο (Γρηγοριάδου, 1995). Υλικό της
µελέτης αποτέλεσαν 720 σπουδαστές του ΟΑΕ∆, ηλικίας 1828 ετών.∆ιαπιστώθηκε ότι µεγάλο ποσοστό ανδρών και γυναικών έχουν ρατσιστικά αισθήµατα απέναντι στους φορείς και
ασθενείς µε AIDS. Συγκεκριµένα, 24,8% δηλώνει αρνητικό στο
µέτρο του απορρήτου για τους εξεταζόµενους, 27,1% πιστεύει
ότι οι φορείς και οι πάσχοντες πρέπει να αποµονώνονται και
το 15,13% αισθάνεται απέχθεια και αδιαφορία για αυτούς.
Θετικό ωστόσο αποτελεί το γεγονός ότι το 94,5% θεωρεί ότι
τα άτοµα αυτά αξίζουν τη συµπαράσταση της πολιτείας και ότι
το 81% νιώθει συµπόνια για φορείς και νοσούντες. Αντίστοιχα
ήταν και τα αποτελέσµατα µελέτης που πραγµατοποιήθηκε 3
χρόνια µετά από τους Μεράκου και συν (Μεράκου, 2002).
Υλικό αυτής της µελέτης αποτέλεσαν 702 σπουδαστές, ηλικίας
15-20 ετών, από 13 Τεχνολογικά Επαγγελµατικά Εκπαιδευτήρια
στην ευρύτερη περιοχή των Αθηνών, το 1997. 89,65% θεωρούν
το AIDS ως απειλή για την κοινωνία και το 31,75% θα ένιωθε
ντροπή αν διαπίστωνε ότι είναι φορέας. Ωστόσο το 76,55% θα
συνέχιζε να συναναστρέφεται µε φορέα HIV. Σχετική µελέτη
πραγµατοποιήθηκε αργότερα από την Σαπουντζή-Κρέπια και
συν (2000). Υλικό της µελέτης αποτέλεσαν 320 σπουδαστές
από δύο σχολές του ΤΕΙ Αθήνας, τη Σχολή Επαγγελµάτων
Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.) και τη Σχολή ∆ιοίκησης και
Οικονοµίας (Σ.∆.Ο), ηλικίας 18-30 ετών. ∆ιαπιστώθηκε απροθυµία ως προς την παροχή φροντίδας σε φορείς και νοσούντες. Συγκεκριµένα, για την παροχή φροντίδας το 44,58% απάντησε καταφατικά, ενώ το 53,03% απάντησε «δεν ξέρω/ίσως».
Καταφατική απάντηση έδωσε επίσης το 63,64% των ανδρών
σπουδαστών της ΣΕΥΠ και µόνο το 47,48% των γυναικών της
σχολής, γεγονός το οποίο προκαλεί προβληµατισµό. Όσον
αφορά στη φοίτηση φορέα ΗΙV στο τµήµα, το 76,6% του δείγµατος προτείνει συνέχιση των σπουδών, ενώ το 21% προτείνει
φοίτηση υπό όρους. Το 58,86% απάντησε ότι θα διέκοπτε τη
σεξουαλική επαφή µε τον/τη σύντροφο εφόσον µάθαινε ότι
αυτός/ή είναι φορέας της νόσου, ενώ το 34,12% δεν ξέρει πως
θα ενεργούσε. Τέλος αναφορικά µε την παροχή βοήθειας σε
φίλους, οι γυναίκες και των δύο σχολών δήλωσαν ότι θα την
παρείχαν σε µεγαλύτερο ποσοστό από τους άντρες συµφοιτητές τους. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι απόψεις των
µεταναστριών για τους φορείς και νοσούντες µε AIDS οι οποίες διερευνήθηκαν από τους Καµπούρα-Νιφλή και συν (2000).
Πιο ειδικά, την περίοδο ∆εκέµβρη1999 - Απρίλη 2000, διεξήχθη στη Λάρισα µελέτη µεταξύ 100 γυναικών αλβανικής και 100
βουλγαρικής υπηκοότητας, ηλικίας 17-48 ετών. Το 59,5% δήλωσε αδιάφορο για τους φορείς και το 27% δήλωσε ότι θα εγκα-
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τέλειπε τον ερωτικό της σύντροφο σε περίπτωση που αυτός
ήταν φορέας. Τέλος, σε πρόσφατη έρευνα σε αντιπροσωπευτικό δείγµα πληθυσµού ηλικίας 10 µε 65 ετών διαφαίνεται µια
διαφοροποίηση των αντιλήψεων (Κατσιαρδάνης, 2006).
Συγκεκριµένα, το 80% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι οι
πάσχοντες θα πρέπει να είναι ενταγµένοι στην κοινωνία και
όχι αποµονωµένοι. Εντούτοις, το 10% δηλώνει ότι υπήρχε
συµµαθητής του παιδιού του που έπασχε από AIDS, θα
άλλαζε στο παιδί του σχολείο ή τάξη, ενώ αντίστοιχο ποσοστό αδυνατεί να απαντήσει.
Οι αντιλήψεις για τη νόσο ενδεχοµένως να επηρεάζονται από τις σχετικές γνώσεις. Το επίπεδο γνώσεων αναφορικά µε τη νόσο έχει απασχολήσει σε µεγάλο βαθµό την
επιστηµονική κοινότητα. Στην προαναφερθείσα µελέτη που
πραγµατοποιήθηκε σε 13 Τεχνολογικά Επαγγελµατικά
Εκπαιδευτήρια των Αθηνών (Μεράκου, 2002) διαπίστωσαν
ότι οι σχετικές µε τη νόσο γνώσεις ήταν επαρκείς καθώς το
72% των ερωτήσεων που αναφέρονται στο επίπεδο γνώσεων για το AIDS απαντήθηκαν σωστά, παρόλο που µόνο το
43,15% των σπουδαστών θεώρησε το επίπεδο γνώσεών του
για το HIV/AIDS ικανοποιητικό. Ως προς τη σεξουαλική
συµπεριφορά, ανησυχητικό ήταν το γεγονός ότι το 30%
περίπου υποψιαζόταν ότι έχει µολυνθεί λόγω µη ασφαλούς
ερωτικής συµπεριφοράς στο παρελθόν, κυρίως άρρενες και
ότι το 41,9% των αγοριών διατηρούσαν σχέσεις µε περιστασιακούς συντρόφους. Στα ευρήµατα της έρευνας εντάσσονται η ευρεία χρήση προφυλακτικού µε ποσοστά 80,9% για
τα αγόρια και 56,7% για τα κορίτσια όπως και τα υψηλό
ποσοστό, (64,8%) των κοριτσιών που δεν είχαν ακόµα ξεκινήσει σεξουαλικές επαφές. Οι παράγοντες που ταυτοποιήθηκαν ως σηµαντικά συσχετιζόµενοι µε το επίπεδο γνώσεων για τη νόσο, ήταν η ηλικία, το φύλο, οι σχολικοί βαθµοί
και η θρησκευτικότητα. Αναφορικά µε τις γνώσεις των µεταναστριών για το AIDS και τη σεξουαλική τους συµπεριφορα,
στην προαναφερθείσα έρευνα (Καµπουρά-Νίφλη, 2000). η
σεξουαλική ζωή της πλειοψηφίας χαρακτηρίστηκε έντονη,
µονογαµική, από χρήση προφυλακτικού µόνο για την ανεπιθύµητη εγκυµοσύνη και από αδιαφορία για τον κίνδυνο
νόσησης από τα σεξουαλικά νοσήµατα. Ανάλογες έρευνες
διεξήχθησαν τα επόµενα χρόνια µε επίκεντρο το γενικό
πληθυσµό όπως η έρευνα των Καµπουράκη και συν (2006).
Υλικό αποτέλεσαν οι επισκέπτες της έκθεσης «HELEXPO
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ» το 2006 και οι οµάδες σχολείων για τα
οποία οργανώθηκε σεµινάριο ενηµέρωσης για το
HIV/AIDS. Μοιράστηκαν 171 ερωτηµατολόγια σε άτοµα ηλικίας 16-41 ετών. Τα αποτελέσµατα δεν ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά καθώς το 19,23% δήλωσε ότι σπάνια χρησιµοποιεί
προφυλακτικό κατά τη σεξουαλική επαφή. Ως αιτία µη χρήσης του προφυλακτικού, το 51,4% αναφέρει την ύπαρξη
µόνιµου δεσµού. Πάντα δηλώνει ότι χρησιµοποιεί προφυλακτικό µόνο το 63,6% των αποφοίτων γυµνασίου. Στο δείγµα
που εξετάστηκε αυτό αντιστοιχεί κυρίως σε µαθητές αφού
το 71,4% των ατόµων ηλικίας µικρότερης των 18 ετών δηλώνει επίσης ότι χρησιµοποιεί πάντα προφυλακτικό.
Εντυπωσιακή είναι η εκτίµηση γνώσεων για τα λοιµώδη
αφού τα άτοµα ηλικίας≤18 ετών αναγνωρίζουν σε µικρότερο ποσοστό βασικά Σ.Μ.Ν. ενώ το ποσοστό των ατόµων
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που έχουν αντίστοιχα καλύτερη γνώση είναι ηλικίας 26-35
ετών. Παρόµοια αποτελέσµατα παρουσιάζει µελέτη σε αντιπροσωπευτικό δείγµα πληθυσµού ηλικίας µεταξύ 10 και 65
ετών (Κατσιαρδάνης, 2006) όπου διαπιστώνεται ελλιπής
γνώση για τους τρόπους µετάδοσης. Ενδεικτικά, το 15% δε
γνωρίζει ότι ο ιός µπορεί να µεταδοθεί από την πάσχουσα
µητέρα στο παιδί ενώ 30% νοµίζει ότι ο ιός µπορεί να µεταδοθεί µε τα κουνούπια και αντίστοιχο ποσοστό δεν πιστεύει ότι ο ιός µεταδίδεται µέσω κοινής χρήσης οδοντόβουρτσας. Σε αντιστοιχία µε τις παραπάνω έρευνες είναι η έρευνα των ∆ετοράκη και συν (2006) . Η έρευνα διεξήχθη το
2006 όπου συµπληρώθηκαν 600 ανώνυµα ερωτηµατολόγια
κλειστού τύπου (300 από ενήλικες ηλικίας 26-55 ετών και
300 από σπουδαστές Α.Τ.Ε.Ι. ηλικίας 18-25 ετών). Το µεγαλύτερο ποσοστό του δείγµατος ήταν σπουδαστές 18-25 ετών
(67,8%) ενώ οι ενήλικες 26-55 ετών (30,5%). Περισσότεροι
σπουδαστές απ’ ότι ενήλικες δηλώνουν ενήµεροι στο θέµα
του AIDS (p<0β05). Οι σπουδαστές χρησιµοποιούν σε
µεγαλύτερο ποσοστό (58,8%) έναντι των ενηλίκων (48,8%)
προφυλακτικό σε κάθε σεξουαλική επαφή. Το σύνολο του
δείγµατος απαντά ότι σε µεγάλο βαθµό δεν επιθυµεί να
ενηµερωθεί για τους τρόπους µετάδοσης του AIDS, ούτε
για τους τρόπους προφύλαξης (ενήλικες 89%, σπουδαστές
72%) ενώ λίγο περισσότεροι σπουδαστές απ’ ότι ενήλικες
(45,2% µε 35,1%) θα ήθελαν να ενηµερωθούν για το τεστ.
Η αίσθηση του κινδύνου σχετικά µε τη µόλυνση από τον ιό
διαφέρει ανάλογα µε το εάν πρόκειται για ενήλικους ή
σπουδαστές, µε τους πρώτους να πιστεύουν ότι ο κίνδυνος
είναι γενικά χαµηλός και τους σπουδαστές πιο επιφυλακτικούς. Περισσότεροι σπουδαστές (72,5%) σε σχέση µε τους
ενήλικες (64,1%) δήλωσαν ότι έχουν διαβάσει σχετικό διαφηµιστικό υλικό ενώ τόσο οι σπουδαστές όσο και οι ενήλικες χαρακτηρίζουν την πρόληψη του AIDS ανεπαρκή έως
λίγο ικανοποιητική. Υψηλό ποσοστό αδιαφορίας για την ενηµέρωση στο θέµα του AIDS παρατηρήθηκε τόσο από τους
σπουδαστές όσο και από ενηλίκους κατοίκους της πόλης
των Πατρών µε τους πρώτους ελαφρά ενηµερωµένους σε
σχέση µε την δεύτερη οµάδα. Τα αποτελέσµατα θεωρούνται
ότι είναι ενδεικτικά της πληµελούς ενηµέρωσης. Στο πνεύµα
των παραπάνω ερευνών κινούνται και τα ευρήµατα άλλης
µελέτης (Μπότση, 2006). σχετικά µε τους καλούντες, συνολικά 376, την τηλεφωνική γραµµή (hotline) του προγράµµατος «ΛΑΪΣ», από την περίοδο έναρξης της λειτουργίας της
(καλοκαίρι του 2004) µέχρι την αντίστοιχη περίοδο του
2006. Όσον αφορά στο λόγο κλήσης αυτός κατανέµεται
ισόποσα στην παροχή πληροφοριών (Ν=189) ή για να αναφέρουν πιθανή έκθεση σε ΣΜΝ (Ν=187). Και τα 187 άτοµα
που κάλεσαν για να αναφέρουν για την πηγή έκθεσής τους,
αυτή προήλθε από σεξουαλική επαφή. Το 37% δηλώνει ότι
δεν έκανε χρήση προφυλακτικού. Ο συνδυασµός ηλικιακής
κατηγορίας και πηγής έκθεσης παρουσιάζει υψηλά ποσοστά
για το HIV/AIDS για άτοµα ηλικίας άνω των 29 ετών, ενώ το
8% αυτών που είχαν εν γνώσει τους επαφή µε οροθετικό
άτοµο δεν χρησιµοποίησαν προφυλακτικό καθώς και το
37% όσων είχαν πρωκτική επαφή. Τέλος σχετική έρευνα
πραγµατοποιήθηκε σε επαγγελµατίες υγείας από τους
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λόγια σε ιατρονοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, καθώς επίσης και σε συνοδούς παιδιών νοσηλευόµενων ή προσκοµισθέντων στα Εξωτερικά Ιατρεία, ηλικίας 10-65 ετών.
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει ακόµη και σήµερα µεγάλο ποσοστό ατόµων που έχουν άγνοια για την επιδηµιολογία, τον
επιπολασµό και τους τρόπους µετάδοσης του ιού καθώς και
ότι η άγνοια σχετίζεται ισχυρά και στατιστικά σηµαντικά µε
το χαµηλό µορφωτικό επίπεδο των ατόµων. Ένα υψηλό
ποσοστό, 2 στους 3 συµµετέχοντες, συµπεριλαµβανοµένων
και ατόµων µε υψηλό µορφωτικό επίπεδο, συγχέει την µολυ-

σµατικότητα µε τη σοβαρότητα των επιπτώσεων της νόσου
και θεωρεί τον HIV µολυσµατικότερο από τον ιό της
Ηπατίτιδας Β (61%). Το 95% αναφέρει τη σεξουαλική µετάδοση ως κύριο τρόπο µετάδοσης, ενώ όσον αφορά την ανίχνευση του ιού στα βιολογικά υγρά απαντά σωστά µόνο το
94%. Εν κατακλείδι, στη µελέτη παρουσιάζεται ελλιπείς γνώσεις, γεγονός το οποίο αναδεικνύει τη µη αποτελεσµατική
δραστηριοποίηση των αρµόδιων οργάνων στο θέµα της
σεξουαλικής αγωγής και της ενηµέρωσης- πρόληψης για το
AIDS.

Σκοπός
Η παρούσα µελέτη αποσκοπεί στη διερεύνηση του επιπέδου γνώσεων και αντιλήψεων των φοιτητών σχολών
Επαγγελµάτων Υγείας του Πανεπιστηµίου Αθηνών αναφορικά µε παραµέτρους για τη νόσο του AIDS καθώς και τις
απόψεις τους για τη στάση της πολιτείας. Η µελέτη αφορά
σε πληθυσµό που απαρτίζεται από µελλοντικούς επιστή-

µονες υγείας, στοιχείο που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον,
αφού τόσο οι γνώσεις που παρέχονται στις σπουδές, όσο
και η εξοικείωση µε ασθενείς κατά την κλινική άσκηση των
φοιτητών ενδέχεται να αποτελούν παράγοντες που συµβάλλουν στην ευαισθητοποίηση του δείγµατος απέναντι
στη νόσο.

Υλικό & Μέθοδος
Η µελέτη πραγµατοποιήθηκε µε τη χρήση ερωτηµατολογίου.
Το ερωτηµατολόγιο περιέχει 4 ενότητες ερωτηµάτων.Η πρώτη
ενότητα αφορά στα δηµογραφικά στοιχεία. Συγκεκριµένα η
ενότητα περιλαµβάνει ερωτήσεις σχετικά µε την ηλικία, το
φύλο,τον τόπο καταγωγής,το µορφωτικό επίπεδο,το επάγγελµα των γονέων, την οικογενειακή κατάσταση των ιδίων και των
γονέων και το µορφωτικό επίπεδο των γονέων.
Η δεύτερη ενότητα αφορά ερωτήσεις στις οποίες οι
συµµετέχοντες καλούνται να αυτοαξιολογήσουν το επίπεδο γνώσεων για τη νόσο. Η Τρίτη ενότητα αφορά τις
σεξουαλικές συνήθειες των ερωτηθέντων.

Η τέταρτη ενότητα αναφέρεται στις αντιλήψεις για τη
νόσο. Συγκεκριµένα διερευνάται ο βαθµός αποδοχής
φορέων/νοσούντων µελών της οικογένειας, φιλικού περιβάλλοντος, καθώς και το αν ως επαγγελµατίες υγείας θα
περιθάλπταν ασθενείς µε AIDS. Τέλος, η πέµπτη ενότητα
αξιολογεί τις αντιλήψεις αναφορικά τη στάση και τις πρωτοβουλίες της πολιτείας.
Το ερωτηµατολόγιο δόθηκε σε 200 προπτυχιακούς και
µεταπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Η
στατιστική ανάλυση πραγµατοποιήθηκε µε το στατιστικό
πακέτο SPSS, έκδοση 13.

Αποτελέσµατα
Η µέση ηλικία του δείγµατος είναι τα 22 έτη, µε ελάχιστη τιµή
τα 18 έτη και µέγιστη τα 42 έτη (τυπική απόκλιση=4). Το 79%
του δείγµατος (Ν=158) είναι γυναίκες και το 21% (Ν=42)
άρρενες. Αναφορικά µε τον τόπο καταγωγής του δείγµατος,
το 27,1% κατάγονται από την Αθήνα και τα προάστειά της
(Ν=52), το 7,3% από τη Θεσσαλονίκη (Ν=14), το 3,1% από
την Πάτρα (Ν=6), το 34,4% από άλλη µικρότερη πόλη
(Ν=66), το 17,7% από επαρχιακή µη αστική περιοχή (Ν=34)
και τέλος το 10,4% (Ν=20) εκτός Ελλάδας. Αναφορικά µε το
επάγγελµα του πατέρα, το 15,5% είναι δηµόσιοι υπάλληλοι
(Ν=30), 13,4% ιδιωτικοί υπάλληλοι (Ν=26), 29,9% ελεύθεροι
επαγγελµατίες (Ν=58), 8,2% αγρότες (Ν=16), 6,2% είναι
ιατροί/επαγγελµατίες υγείας (Ν=12), 9,3% εκπαιδευτικοί
(Ν=18), 3,1% στρατιωτικοί (Ν=6), 4,1% εργάτες (Ν=8).
Η πλειονότητα των µητέρων του δείγµατος ασχολούνται
µε οικιακά (43,8%, Ν=84), επαγγέλλονται δηµόσιοι υπάλληλοι στο 8,3% των περιπτώσεων (Ν=16), ιδιωτικοί υπάλληλοι
σε ποσοστό 13,5% (Ν=26), ελεύθεροι επαγγελµατίες σε
ποσοστό 10,4% (Ν=20), ιατροί/επαγγελµατίες υγείας σε
ποσοστό 8,3% (Ν=16), εκπαιδευτικοί σε ποσοστό 7,3%
(Ν=14), εργάτριες σε ποσοστό 2,1% (Ν=4) και συνταξιούχοι
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6,3% (Ν=12).
Αναφορικά µε την οικογενειακή κατάσταση του δείγµατος, το 98% είναι άγαµοι και µόλις 2% έγγαµοι, αναµενόµενο
στοιχείο λόγω του νεαρού της ηλικίας του δείγµατος.
Αναφορικά µε την οικογενειακή κατάσταση των γονέων του
δείγµατος, το 89,8% (Ν=176) είναι έγγαµοι, 6,1% (Ν=12) διαζευγµένοι και 4,1% (Ν=8) χήρες/οι. Σχετικά µε το µορφωτικό επίπεδο του πατρός, το 21,4% είναι απόφοιτοι ∆ηµοτικού
(Ν=42), 7,1% απόφοιτοι Γυµνασίου (Ν=14), 27,6% απόφοιτοι
Λυκείου/ΤΕΕ (Ν=54), 11,2% απόφοιτοι ΤΕΙ (Ν=22) και 32,7%
(Ν=64) απόφοιτοι ΑΕΙ. Σχετικά τέλος µε το µορφωτικό επίπεδο της µητέρας, το 14,1% είναι απόφοιτοι ∆ηµοτικού
(Ν=28), 15,2% απόφοιτοι Γυµνασίου (Ν=30), 36,4% απόφοιτοι Λυκείου/ΤΕΕ (Ν=72), 13,1% απόφοιτοι ΤΕΙ (Ν=26) και
21,2% (Ν=42) απόφοιτοι ΑΕΙ.

Ενηµέρωση για το AIDS
Αναφορικά µε την αυτοαξιολόγηση του βαθµού ενηµέρωσης για τον τρόπο µετάδοσης της νόσου το 5,1% (Ν=20)
δήλωσε ελάχιστα ενήµερο για τον τρόπο µετάδοσης της
νόσου, το 52% (Ν=104) αρκετά ενήµερο και το 42,9% πλή-
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ρως ενήµερο ενώ κανένας φοιτητής δε δήλωσε πλήρη
άγνοια για τον τρόπο µετάδοσης του AIDS.
Αναφορικά µε το βαθµό ενηµέρωσης για τα κλινικά
συµπτώµατα της νόσου, ένα σηµαντικό ποσοστό (30,3%,
Ν=60) δήλωσε στο ερώτηµα αυτό ότι είναι ελάχιστα ενήµερο, ενώ το 49,5% (Ν=98) και το 20,2% (Ν=40) δήλωσαν αρκετά και πλήρως ενήµεροι αντίστοιχα, ενώ για τα
εργαστηριακά ευρήµατα της νόσου, τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι περισσότεροι από τους µισούς φοιτητές είναι
λίγο ή και καθόλου ενήµεροι. Συγκεκριµένα, 11,1% δήλωσαν
καθόλου ενήµεροι (Ν=22), 46,5% ελάχιστα ενήµεροι
(Ν=92), 37,4% αρκετά ενήµεροι (Ν=74), ενώ µόλις το 5,1%
(Ν=10) δήλωσαν πλήρως ενήµεροι για τα εργαστηριακά
ευρήµατα της νόσου. Αναφορικά µε το βαθµό ενηµέρωσής

τους για τις κοινωνικές συνέπειες της νόσου, το 27% δήλωσε πλήρως ενήµερο (Ν=54), το 55% αρκετά ενήµερο
(Ν=110) και τέλος το 18% (Ν=36) δήλωσε ελάχιστα ενήµερο. Όσον αφορά το βαθµό ενηµέρωσης τους για την αντιµετώπιση της νόσου, το 5% (Ν=10) του δείγµατος δήλωσε
καθόλου ενήµερο, το 34% (Ν=68) ελάχιστα ενήµερο, το
52% (Ν=104) αρκετά ενήµερο και τέλος το 9% (Ν=18)
πλήρως ενήµερο. Η τελευταία ερώτηση της ενότητας
αφορά στην αυτοαξιολόγηση των φοιτητών αναφορικά µε
την ενηµέρωση που έχουν για την έκβαση της νόσου. Στην
ερώτηση αυτή, το 22% των φοιτητών δήλωσαν ότι είναι
ελάχιστα ενήµεροι (Ν=44), το 63% αρκετά ενήµεροι
(Ν=126), το 15% πλήρως ενήµεροι (Ν=30) ενώ κανένας
απολύτως δε δήλωσε πλήρη άγνοια.

Πίνακας 1: Αυτοαξιολόγηση γνώσεων για το AIDS
ΠΕ∆ΙΟ ΓΝΩΣΗΣ
(αυτοαξιολόγηση ενηµέρωσης)

Πληρως
Ενήµερος

Αρκετά
Ενήµερος

Ελάχιστα
Ενήµερος

Καθόλου
Ενήµερος

Μετάδοση νόσου
Κλινικά συµτπώµατα
Εργαστήριακά ευρήµατα
Κοινωνικές συνέπειες
Αντιµετώπιση νόσου
Έκβαση νόσου

42,9% (Ν=76)
20,2% (Ν=40)
5,1% (Ν=10)
27% (Ν=54)
9% (Ν=18)
15% (Ν=30)

52% (Ν=104)
49,5% (Ν=98)
37,4% (Ν=74)
55% (Ν=110)
52% (Ν=104)
63% (Ν=126)

5,1% (Ν=20)
30,3% (Ν=60)
46,5% (Ν=92)
18% (Ν=36)
34% (Ν=68)
22% (Ν=44)

1% (Ν=2)
11,1% (Ν=22)
5% (Ν=10)
-

Σχήµα 1: αυτοαξιολόγηση γνώσεων για το AIDS

Συνήθειες
Αναφορικά µε τη χρήση προφυλακτικού κατά την ερωτική πράξη, το 74,2% δήλωσε ότι το χρησιµοποιεί πάντα
(Ν=144), 21,6% µερικές φορές (Ν=42) και µόλις 4,2%
σπάνια ή ποτέ (Ν=8). Μόλις 10 άτοµα δήλωσαν ότι
κάνουν χρήση άλλων µέτρων προφύλαξης, εκ των οποίων
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οι 6 ανέφεραν χρήση αντισυλληπτικών και 4 αποµάκρυνση κατά την ερωτική πράξη. Σχετικά µε το αριθµό ερωτικών συντρόφων κατά το τελευταίο έτος, το 19,2% δήλωσε
ότι δεν είχε κανέναν ερωτικό σύντροφο, 66,7% έναν µε
δύο (Ν=132), 10,1% τρεις µε πέντε (Ν=20) και 4% πάνω
από πέντε (Ν=8).
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Αντιλήψεις
Στην ερώτηση αναφορικά µε το βαθµό αποδοχής φορέα
του AIDS στην οικογένεια, το 41% (Ν=82) απάντησαν ότι
σίγουρα θα αποδέχονταν ένα τέτοιο άτοµο, 49% (Ν=98)
απάντησαν πως µάλλον θα τον αποδέχονταν, 8% (Ν=16)
απάντησαν µάλλον όχι και µόλις 4 άτοµα σίγουρα όχι.
Όσον αφορά στο βαθµό αποδοχής ασθενούς από AIDS
στην οικογένεια, το 39,4% (Ν=78) απάντησε ότι σίγουρα θα
αποδέχονταν ένα τέτοιο άτοµο, 41,4% (Ν=82) µάλλον θα
τον αποδέχονταν, 14,1% (Ν=28) απάντησαν µάλλον όχι και
5,1% (Ν=10) σίγουρα όχι.
Στην ερώτηση αναφορικά µε το βαθµό αποδοχής
φορέα του AIDS στο φιλικό περιβάλλον, το 34% (Ν=68)
απάντησε ότι σίγουρα θα αποδέχονταν ένα τέτοιο άτοµο,
55% (Ν=110) απάντησε πως µάλλον θα τον αποδέχονταν,
10% (Ν=20) ότι µάλλον όχι και µόλις 2 άτοµα σίγουρα όχι.
Όσον αφορά στο βαθµό αποδοχής νοσούντα από
AIDS στο φιλικό περιβάλλον, το 29,9% (Ν=58) απάντησαν
ότι σίγουρα θα αποδέχονταν ένα τέτοιο άτοµο, 48,5%
(Ν=94) απάντησαν πως µάλλον θα τον αποδέχονταν, 18,6%
(Ν=36) απάντησαν µάλλον όχι και 3,1% (Ν=6) σίγουρα
όχι.
Ενδιαφέροντα είναι τα αποτελέσµατα της ερώτησης
που διερευνά το αν ως εργαζόµενοι σε ένα νοσοκοµείο και
εφόσον τους δίνονταν η δυνατότητα να επιλέξουν θα δέχονταν να περιθάλψουν έναν ασθενή µε AIDS. Το 33% µόνο
(Ν=66) δήλωσε ότι σίγουρα θα τον περίθαλπτε, 47%
(Ν=94) δήλωσαν πως µάλλον ναι, 16% (Ν=32) πως µάλλον
όχι, ενώ 4% (Ν=8) των ερωτηθέντων ήταν απάντησαν όχι.
Χαρακτηριστικά είναι τα αποτελέσµατα της ερώτησης
που διερευνά τις απόψεις των φοιτητών αναφορικά µε τη

Σχήµα 2: Συχνότητα χρήσης προφυλακτικού

στάση της πολιτείας απέναντι στους φορείς/ ασθενείς µε
AIDS. Περισσότεροι από το 80% έδωσαν ως απάντηση
αρνητικές έννοιες. Συγκεκριµένα 20,4% δηλώσαν ότι η
στάση της πολιτείας είναι αδιάφορη, 18,3% ότι περιθωριοποιεί τους ασθενείς/φορείς, 16,1% ότι η στάση της πολιτείας
είναι ανεπαρκής ενώ ποσοστό 19,4% χαρακτήρισε τη στάση
της πολιτείας ως αρνητική.

Συµπεράσµατα - Συζήτηση
Οι επαγγελµατίες υγείας της παρούσας µελέτης φαίνεται
ότι γνωρίζουν σε ικανοποιητικό βαθµό τις παραµέτρους
σε σχέση µε τον τρόπο µετάδοσης της νόσου του AIDS,
ενώ ένα πολύ µικρό ποσοστό (5,1%) δηλώνει ελάχιστα
ενήµερο. Αντίθετα, αναφορικά µε τις γνώσεις για τα κλινικά συµπτώµατα της νόσου, µόλις 1 στους 5 ερωτηθέντες
δηλώνει πλήρως ενήµερο, µε την πλειοψηφία να εµφανίζεται ως αρκετά ενήµερο. 1 στους 3, µάλιστα από τους φοιτητές σχολών επαγγελµάτων υγείας αυτοαξιολογούν µε
χαµηλό σκορ τις γνώσεις τους γύρω από τα κλινικά
συµπτώµατα του AIDS. Ακόµα µεγαλύτερο είναι το ποσοστό που δηλώνει ότι είναι λίγο ή καθόλου ενήµερο για τα
εργαστηριακά ευρήµατα υης νόσου, µε τους µισούς από
τους ερωτηθέντες να κατατάσσονται σε αυτές τις κατηγορίες. Σε σχέση µε τις κοινωνικές συνέπειες του AIDS 4
στους 5 ερωτηθέντες δηλώνουν ότι είναι αρκετά η πλήρως
ενήµεροι ενώ για την αντιµετώπιση της νόσου σηµαντικό
ποσοστό των ερωτηθέντων (2 στους 5) αναφέρουν ότι
είναι καθόλου ή ελάχιστα ενήµεροι. Το αντίστοιχο ποσοστό στην ερώτηση αυτοαξιολόγησης των γνώσεων για την
έκβαση της νόσου είναι χαµηλότερο, αφού µόλις 1 στους
5 δηλώνει καθόλου ή ελάχιστα ενήµερος σχετικά.
Όσον αφορά στις σεξουαλικές συνήθειες του δείγµα-
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τος, 3 στους 4 ερωτηθέντες χρησιµοποιούν πάντοτε προφυλακτικό κατά τη σεξουαλική επαφή, ενώ µόλις 4% δεν
κάνει χρήση προφυλακτικού. Ελάχιστα (5%) είναι και τα
άτοµα που κάνουν χρήση διαφορετικών µεθόδων αντισύλληψης. Τα ποσοστά χρήσης προφυλακτικού είναι ιδιαίτερα
υψηλά στο δείγµα, σε σχέση µε άλλες µελέτες που διεξήχθησαν στον ελλαδικό χώρο. Συγκεκριµένα, σε σύγχρονη
µελέτη του ∆ετοράκη και συν20 οι σπουδαστές της µελέτης χρησιµοποιούν προφυλακτικό σε ποσοστό 58,8%.
Οι αντιλήψεις των συµµετεχόντων στην έρευνα για τη
δυνητική τους στάση απέναντι σε φορείς και νοσούντες
καταγράφουν ότι σχεδόν το σύνολο των ερωτηθέντων (9
στους 10) θα δέχονταν φορέα του HIV στην οικογένειά
τους. Μικρότερο είναι το ποσοστό αποδοχής ασθενή µε
AIDS στην οικογένεια (80,8%). Πανοµοιότυπα είναι και τα
αποτελέσµατα όταν το ερώτηµα αφορά το φιλικό περιβάλλον. Τα ευρήµατα της µελέτης είναι συναφή µε αντίστοιχη
έρευνα στον ελλαδικό χώρο, η οποία όµως αφορά νεαρά
άτοµα µικρότερης ηλικίας που ανήκουν σε µη ειδική επαγγελµατική οµάδα15 ενώ σε άλλη µελέτη18 αντίστοιχο
ποσοστό γονέων (10%) θα άλλαζε το παιδί του τάξι/σχολείο αν υπήρχε σε αυτή µαθητής µε τη νόσο. Ανησυχία
προκαλεί το εύρηµα ότι µόλος 1 στους 3 θα περιέθαλπτε
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σίγουρα ασθενή µε AIDS στο νοσοκοµείο, εφόσον είχε τη
δυνατότητα να επιλέξει, γεγονός που αναδεικνύει υποβόσκουσα ύπαρξη κοινωνικού ρατσισµου για τα άτοµα αυτά.
Ενδεχοµένως το χαµηλό αυτό ποσοστό να σχετίζεται µε
το φόβο µετάδοσης του ιού µε τρύπηµα, αλλά θα ήταν
χρήσιµο να διερευνηθεί περαιτέρω ο λόγος που οδηγεί σε
τέτοιες δυνητικές συµπεριφορές.
Σε σχέση µε τις απόψεις των φοιτητών για τη στάση
της πολιτείας απέναντι στους φορείς/ ασθενείς µε AIDS,
περισσότεροι από το 80% έδωσαν ως απάντηση αρνητικές έννοιες, µε κυρίαρχο τον χαρακτηρισµό της στάσης
της πολιτείας ως αδιάφορή, ανεπαρκή έως αρνητική.
Σηµαντικό ποσοστό χαρακτηρίζει µάλιστα τη στάση ως
τέτοια που οδηγεί σε περιθωριοποίηση των ασθενών. Ως
ανεπαρκής χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα ψηλό ποσοστό η
στρατηγική πρόληψης της νόσου και σε δείγµα ενηλίκων

και πσουδαστών στα ΤΕΙ Πατρών.
Συνοψίζοντας, επιχειρώντας να σκιαγραφηθεί το προφίλ των γνώσεων, στάσεων και αντιλήψεων των φοιτητών
σχολών επαγγελµάτων υγείας στην Ελλάδα θα µπορούσε
να πει κανείς ότι αυτοί έχουν ικανοποιητικές γνώσεις γύρω
από τον τρόπο µετάδοσης της νόσου, την έκβαση και τις
κοινωνικές συνέπειες αυτής, αλλά όχι όσον αφορά την
αντιµετώπιση της νόσου και κυρίως τα κλινικά συµπτώµατα και τα εργαστηριακά ευρήµατα. Σχεδόν όλοι οι ερωτηθέντες ανέφεραν υγιή σεξουαλική συµπεριφορά και
χρήση προφυλακτικών µέτρων. Οι µελλοντικοί τέλος επαγγελµατίες υγείας σε γενικές γραµµές θα αποδέχονταν
τους φορείς HIV και νόσουντες µε AIDS τόσο στην οικογένειά τους όσο και στο ευρύτερο φιλικό τους περιβάλλον,
ενώ αντίθετα, κατά την εργασία τους στο νοσοκοµείο θα
ήταν διστακτικοί στο να περιθάλψουν ασθενή µε AIDS.
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